Mediatiedot 2022
Labyrintti-lehti on ainoa mielenterveysomaisille ja -omaishoitajille
suunnattu lehti Suomessa. Labyrintti on Mielenterveysomaisten
keskusliitto – FinFamin julkaisema jäsenlehti, joka ilmestyy
neljä kertaa vuodessa.
Labyrintissä on tietoa muun muassa mielenterveysomaisten ja
-omaishoitajien hyvinvointiin liittyvistä asioista, erilaisista sosiaali
etuuksista, palveluista ja lainsäädännöstä sekä omaisyhdistysten
toiminnasta. Lehdessä nostetaan esiin konkreettisesti myös
mielenterveysomaisten ja -omaishoitajien kokemia
ongelmia ja vaaditaan muutosta epäkohtiin.
Lisäksi se kertoo, missä edunvalvontatoimenpiteissä mielenterveys
omaisjärjestö on mukana ja miten edunvalvontaa kehitetään.

Labyrintti-lehteä toimitetaan:
mielenterveysomaisille ja -omaishoitajille
omaisyhdistyksille
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille
kirjastoihin ja oppilaitoksiin
yhteistyökumppaneille
poliittisille päättäjille, rahoittajalle, medialle

Tekniset tiedot
Lehden julkaisija: FinFami – Mielenterveysomaisten keskusliitto
Toimitus:

Meritullinkatu 4 B 10, 00170 Helsinki
p. 050 464 2739
www.finfami.fi

Päätoimittaja:

Pia Hytönen, p. 040 776 5911

Toimituspäällikkö: Marika Finne, p. 045 844 0135
Painos:

5 500 kpl
Sähköinen nettilehti löytyy www.finfami.fi

Lehden koko:

A4, 210 x 297 mm

Painomenetelmä: offsetpaino
Rasteritiheys:

60 linjaa/cm

Sidonta:

stiftaus

Painopaikka:

PunaMusta, Forssa

Ilmoitusmyynti:

Jaana Martiskainen, TJM-Systems Oy, p. 044 566 7195, jaana.martiskainen@tjm-systems.fi

Ilmoitusaineistot: TJM-Systems Oy, PL 75, 02921 Espoo, p. 044 566 7032, aineistot@tjm-systems.fi

Ilmoituskoot ja -hinnat

Hintoihin lisätään alv (24 %)

Ilmoitusaineistovaatimukset

Koko

Mitat

(leveys x korkeus, mm)

4-väri

MV

TAKAKANSI*
Leikkaukseen

210 x 267

+ 5 mm leikkuuvarat

177 x 249 mm

Kehyksillä

2 350 €

1 470 €

2 150 €

1 270 €

1/1 sivu
Leikkaukseen

210 x 297

Kehyksillä

+ 5 mm leikkuuvarat

177 x 261mm

Aikakauslehtiasetuksin tehty painovalmis
PDF-tiedosto ilman väriprofiileja. Fontit mukana
(ei True Type -kirjasimia) tai konvertoituna.
Värit prosessi CMYK-muodossa (ei spot- tai
RGB-värejä). Kuvat 300 dpi resoluutiolla.
Koottavista, korjattavista tai viallisista
aineistomateriaaleista veloitetaan
erikseen tarvittaessa.
Mainostaja vastaa siitä, että
mainosmateriaali on hyvän tavan ja
lain mukainen, eikä loukkaa kenenkään
tekijänoikeutta. Toimituksella on oikeus
kieltäytyä julkaisemasta ilmoitusta,
jos sen sisältö on loukkaava
tai lehteen sopimaton.
Ilmoitusten peruuttaminen:
Mahdolliset peruutukset on tehtävä
2 viikkoa ennen aineistopäivää.

1/2 sivu vaaka
Leikkaukseen

210 x 147

+ 5 mm leikkuuvarat

1 190 €

640 €

1 190 €

640 €

750 €

340 €

87 x 63 mm

400 €

185 €

87 x 30 mm

210 €

120 €

177 x 129 mm

Kehyksillä
1/2 sivu pysty
Leikkaukseen

102 x 297

+ 5 mm leikkuuvarat

87 x 261 mm

Kehyksillä
1/4 sivu
Pysty

87 x 129 mm

Vaaka

177 x 63 mm

1/8 sivu
Vaaka
1/16 sivu
Vaaka

* (Takakannen ilmoituskoko poikkeaa normaalista kokosivun ilmoituksesta,
sillä sivun yläosaan pitää jäädä valkoista tilaa osoitetiedoille.)

Reklamaatiot:
Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai
muista toiminnallisista syistä tai asiakkaasta
ja/tai mainos- ja mediatoimistosta johtuvasta
syystä voida julkaista, lehti ei vastaa tästä
mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.
Lehti ei anna hyvitystä vähäisestä paino-,
painatus- tai taittovirheestä, joka ei vaikeuta
ilmoituksen käsittämistä eikä vähennä sen
mainosarvoa. Lehden vastuu ilmoituksen
poisjäämisetä, julkaisemisessa sattuneesta
virheestä tai virheestä aineistonvalmistuksessa
rajoittuu ilmoituksesta maksetun
määrän palauttamiseen.
Huomautukset kirjallisesti 8 vuorokauden kuluessa
lehden ilmestymisestä. Lehden vastuu virheistä
rajoittuu enintään ilmoitushintaan.

Ilmestymis- ja aineistoaikataulut
Nro

Aineistot

Ilmestyy

Teema		

1/2022

9.2.

vko 11

Omaisten tuki ja palvelut hyvinvointialueilla

2/2022

2.5.

vko 23

Mielenterveysomaisen oikeus työhön ja vapaa-aikaan

3/2022

26.9.

vko 44

Oikeus turvalliseen lapsuuteen ja nuoruuteen

4/2022

24.11.

vko 52

Mielenterveysomaisten oikeudet

